Ryynästen Sukuseura ry:n kyselylomake (_____________ sukuhaara)
Meneillään on Ryynästen sukukirjojen päivittäminen. Olemme kiitollisia, jos saamme tämän lomakkeen
täytettynä niiltä osin, kuin haluat antaa, lisätä tai muuttaa tietoja.
Sukunimi

Etunimet (kutsumanimi ISOLLA)

Omaa sukua

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Muita tietoja (koulutus, ammatti, työpaikat, luottamustehtävät, harrastukset yms. Jos täytät tämän lomakkeen edesmenneestä sukulaisestasi, kuolinaika ja -paikka). Tarvittaessa erilliselle paperille.

Isän sukunimi
Isän syntymäaika

Isän etunimet (kutsumanimi ISOLLA)
Isän syntymäpaikka

Isän kuolinaika

Kuolinpaikka (tai seurak.)

Muita tietoja (koulutus, ammatti, luottamustehtävät, harrastukset yms)

Äidin oma sukunimi

Äidin etunimet (kutsumanimi ISOLLA)

Äidin sukunimi aviossa

Äidin syntymäaika

Äidin syntymäpaikka

Vihkiaika ja –paikka
Ero pvm

Äidin kuolinaika

Äidin kuolinpaikka

Muita tietoja (koulutus, ammatti, luottamustehtävät, harrastukset yms)

Puolison oma sukunimi

Puolison etunimet (kutsumanimi ISOLLA)

Puolison sukunimi aviossa

Puolison syntymäaika

Puolison syntymäpaikka

Puolison ammatti

Vihkiaika ja -paikka

Avoliitto, pvm
Ero, pvm

Puolison kuolinaika

Puolison kuolinpaikka (srk.)

Muita tietoja (esim. toinen avioliitto, koulutus, ammatti, luottamustehtävät, harrastukset yms.
Puolison vanhempien tiedot)

Lasten etunimet

Lasten sukunimet

Syntymäaika, paikka

Kuolinaika, paikka

ks. kääntöpuoli

Olen varmistanut kaikilta täysi-ikäisiltä henkilöiltä, että heidän tällä lomakkeella olevat tietonsa saa julkaista
sukukirjassa. Samoin minun ja alaikäisten lasteni osalta yllä antamani tiedot saa julkaista sukukirjassa.
Tietojen antajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Paikka ja aika
Lisätietoja voi kirjoittaa eri paperille.
Liitteet: Valokuvat _____ kpl
Tarinoita_____ kpl

Karttoja, tila- ja muita selvityksiä _____ kpl

Sisarusten nimet, osoite ja puhelinnumero
jotta voimme lähettää kyselykaavakkeen (ei tarvita, jos tiedät, että he ovat saaneet lomakkeen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Osoitteita ja muita yhteystietoja ei paineta sukukirjaan.
Jos kuulut Pohjois-Savon sukuhaaraan, lähetä lomake Raili Kulmalalle, Betaniankatu 12 A 23, 20810
Turku. Lisätietoja Raililta: raili.r.kulmala@gmail.com , 045 8767345.
Jos kuulut Pohjois-Karjalan sukuhaaraan, lähetä lomake Urho Virkkuselle, Koski-Jaakon katu 75 C
25, 81700 Lieksa. Lisätietoja Urholta: u.virkkunen@telemail.fi , 0400 278358.
Jos kuulut Peräpohjolan sukuhaaraan, lähetä lomake Helena Ryynäselle, Kelohongantie 14 E 27,
02120 Espoo. Lisätietoja Helenalta: helena.ryynanen@luukku.com , 0400-454336.
ks. kääntöpuoli

